Φύλλο δεδομένων

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 για Intel Unite
Ο σωστός τρόπος πραγματοποίησης διασκέψεων.
Απλοποιήστε τις κλήσεις διάσκεψης
με εγκατάσταση απαλλαγμένη από
άγχος, Intel® Unite™ και καθαρό ήχο
σε αυτό το ευέλικτο σύστημα που
συνδέει άτομα με το πάτημα ενός
κουμπιού .
2

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
● Windows 10 IoT Enterprise1

Συνεργασία με ένα πάτημα
● Ξεχάστε τον εκνευρισμό, τη σπατάλη χρόνου και την ακαταστασία των καλωδίων που δημιουργούν οι κλασσικές συνδέσεις
στις αίθουσες διασκέψεων. Ο HP Elite Slice for Meeting Rooms επιταχύνει και διευκολύνει τη συνεργασία χάρη στον έλεγχο με
ένα πάτημα και την ασύρματη κοινή χρήση με τη λύση Intel Unite®.
Ευκρινής και καθαρός ήχος και βίντεο
● Απομονώστε φωνές με προηγμένη εξουδετέρωση θορύβου για καθαρή επικοινωνία και εξασφαλίστε την καλύτερη εικόνα για
την ομάδα σας με προαιρετικές κάμερες3 που προσαρμόζονται αυτόματα στον φωτισμό του περιβάλλοντος.
Επιχειρηματική απόδοση υψηλού επιπέδου ασφάλειας
● Ο HP Elite Slice for Meeting Rooms, ένα κομψό στολίδι για τις σύγχρονες αίθουσες διασκέψεων, προσφέρει Windows 10 IoT1,
επεξεργαστές Intel® Core™4 με vPro™ 5 και ασφάλεια και δυνατότητες διαχείρισης κατηγορίας HP Elite. Ολοκληρώστε την
εμπειρία με τη μοναδική οθόνη της HP3.
Χαρακτηριστικά
● Το Intel® Unite™ στον HP Elite Slice for Meeting Rooms επιτρέπει στους συμμετέχοντες να μοιράζονται ασύρματα το
περιεχόμενο και να κάνουν αλλαγές σε πραγματικό χρόνο με αποδοτικό τρόπο.
● Ο φωτεινός δακτύλιος τριών χρωμάτων, επιτρέπει σε όλους όσους βρίσκονται στην αίθουσα να γνωρίζουν την κατάσταση της
κλήσης.
● Το HP Noise Cancellation βελτιώνει τη συνεργασία με την εφαρμογή κορυφαίας στον κλάδο τεχνολογίας φιλτραρίσματος
θορύβου σε όλους τους εισερχόμενους και τους εξερχόμενους ήχους, για αποτελεσματικές ηλεκτρονικές κλήσεις και
συναντήσεις.
● Εξασφαλίστε ότι τα άτομα που συνδέονται στη διάσκεψη μέσω κλήσης, μπορούν να ακουστούν και να σας ακούσουν.
Επικοινωνήστε καθαρά με την κλήση με ήχο 90 dB που γεμίζει τον χώρο και λήψη μικροφώνου μακρινού πεδίου που επιτρέπει
σε όλους όσους περιλαμβάνονται στην κλήση, να συμμετέχουν στη συζήτηση.
● Τα χωρητικά στοιχεία ελέγχου με ένα πάτημα ξεκινούν κλήσεις διάσκεψης στη στιγμή, εξοικονομώντας χρόνο και δίνοντας
ώθηση στην παραγωγικότητα.
● Το κάλυμμα της θύρας του HP Elite Slice for Meeting Rooms και η προαιρετική κλειδαριά καλωδίου με κλειδί HP 10 mm
ασφαλίζει το σύστημά σας στην αίθουσα διασκέψεων.3
● Το HP Sure Start με δυναμική προστασία ελέγχει το BIOS κάθε 15 λεπτά ώστε να διασφαλίζει αδιάκοπη παραγωγικότητα, με
αυτόματη ανίχνευση και αποκατάσταση από καταστροφές του BIOS.
● Εξαλείψτε το καλώδιο μεταξύ του HP Elite Slice Skype Room System και της οθόνης με τη μονάδα ασύρματης προβολής HP.
● Βελτιώστε σημαντικά την επικοινωνία μέσω κλήσεων και βιντεοκλήσεων καθώς και τις ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων σε
απαιτητικά δίκτυα χάρη στο HP Velocity που είναι ενσωματωμένο στον HP Elite Slice για αίθουσες συσκέψεων.

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 για Intel Unite
Πίνακας προδιαγραφών

Μορφή

Εξαιρετικά μικρό μέγεθος

Διαθέσιμο
λειτουργικό
σύστημα

Windows 10 IoT Enterprise 6413

Διαθέσιμοι
επεξεργαστές2

Intel® Core™ i5-7500T με κάρτα γραφικών Intel® HD 630 (βασική συχνότητα 2,7 GHz, έως 3,3 GHz με την τεχνολογία Intel®
Turbo Boost, μνήμη cache 6 MB, 4 πυρήνες)

Chipset

Intel® Q170

Μέγιστη μνήμη

Έως 8 GB DDR4-2.400 SDRAM
Σημείωση σχετικά με τη βασική μνήμη: Ταχύτητες μεταφοράς έως 2.400 MT/s.

Υποδοχές μνήμης

2 DIMM

Εσωτερική
μονάδα
αποθήκευσης

128 GB Έως 256 GB Μονάδα στερεάς κατάστασης PCIe® NVMe™ TLC M.23
128 GB Έως 256 GB SSD SATA

Διαθέσιμα
γραφικά

Ενσωματωμένα: Γραφικά Intel® HD 6304

Ήχος

Conexant CX20926 codec, 4 εσωτερικά ηχεία 2 Watt, υποδοχή ήχου γενικής χρήσης με δυνατότητα αλλαγής
χρήσης, HP Audio Module 2.0

Επικοινωνίες

LAN: Ενσωματωμένη κάρτα Intel® I219LM GbE LOM
WLAN: Σύνθετος προσαρμογέας Intel® Dual Band Wireless-AC 8260 802.11ac (2x2) και Bluetooth® 4.2, vPro™7

Υποδοχές
επέκτασης

1 M.2 2230, 1 M.2 22806

Θύρες και
υποδοχές

Πλάι: 1 είσοδος/έξοδος ήχου; 1 USB 3.1 1ης γενιάς
Πίσω: 1 DisplayPort™; 1 HDMI; 1 υποδοχή τροφοδοσίας; 1 RJ-45; 1 USB 3.1 Type-C™ (εναλλακτική λειτουργία DP); 2 USB 3.1 1ης
γενιάς

Συσκευή
εισόδου

Λεπτό πληκτρολόγιο USB HP Business; Πληκτρολόγιο HP USB Smart Card (CCID)5,11
Ποντίκι laser USB 1.000 dpi HP; Ποντίκι USB HP; Οπτικό ποντίκι HP USB5,14

Διαθέσιμο
λογισμικό

Absolute Persistence Module; Ειδοποιήσεις HP; HP Recovery Manager; HP Support Assistant; HP Velocity; Intel® Unite™ με προσθήκη Skype for
Business; HP Wireless Wakeup; HP Connection Optimizer10,12

Διαχείριση
ασφάλειας

Active Health (μαύρο κουτί καταγραφής); Infineon TPM SLB9670 1.2/2.0 (πιστοποίηση Common Criteria EAL4+); Sure Start 2.0; κιτ
κλειδαριάς καλωδίου διπλής κεφαλής HP με κλειδί16,17

Χαρακτηριστι
κά διαχείρισης

Τεχνολογία Intel® vPro™

Ισχύς

Εξωτερικό τροφοδοτικό 65 Watt, απόδοση έως 85%; Εξωτερικό τροφοδοτικό 90 Watt, απόδοση έως 85%15,18

Διαστάσεις

16,5 x 16,5 x 11,2 cm

Βάρος

1,52 kg (Το ακριβές βάρος εξαρτάται από τη διαμόρφωση.)

Περιβαλλοντι
κά στοιχεία

Χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο9

Συμμόρφωση
εξοικονόμησης
ενέργειας

Διατίθενται διαμορφώσεις με πιστοποίηση ENERGY STAR® και εγγραφή EPEAT® Gold8

Εγγύηση

Η περιορισμένη εγγύηση 3 ετών (3-3-3) και οι παρεχόμενες υπηρεσίες προσφέρουν κάλυψη 3 ετών
για ανταλλακτικά, εργασία και επιτόπια επισκευή. Οι όροι και οι προϋποθέσεις διαφέρουν
ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Ισχύουν περιορισμοί και εξαιρέσεις.

What It is in the Box

Καλώδιο HP και κάλυμμα θύρας; HP Wireless Display Module (προαιρετικά); Πλάκα HP Vesa (προαιρετικά); HP Elite Slice
for Meeting Rooms G2 με λύση Intel® Unite

Η HP συνιστά Windows 10 Pro.
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HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 για Intel Unite
Βοηθητικός εξοπλισμός και υπηρεσίες (δεν περιλαμβάνονται)
Λεπτό
ασύρματο
πληκτρολόγιο
HP Business

Απολαύστε εύκολη εισαγωγή δεδομένων και ασύρματη συνδεσιμότητα με το ασύρματο λεπτό πληκτρολόγιο ΗΡ
Business, που είναι σχεδιασμένο να συμπληρώνει τους επαγγελματικούς υπολογιστές HP κατηγορίας 2015.

Πλακέτα VESA HP

Εγκαταστήστε τον HP Elite Slice, το κάλυμμα και τις μονάδες σε σταθερό γραφείο ή τραπέζι χρησιμοποιώντας την
πλακέτα VESA HP, η οποία σας επιτρέπει να τα τοποθετήσετε σε στοίβα με το μοτίβο VESA 100 x 100.

Αριθμός προϊόντος: N3R88AA

Αριθμός προϊόντος: X8U74AA

Επιτόπια
υποστήριξη HP
για 5 έτη με
απόκριση την
επόμενη
εργάσιμη
ημέρα για
φορητούς
υπολογιστές

Υπηρεσία υποστήριξης υλικού 5 ετών στο χώρο του πελάτη την επόμενη εργάσιμη ημέρα από πιστοποιημένο τεχνικό
της HP, εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί από απόσταση.

Αριθμός προϊόντος: U7899E
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Η HP συνιστά Windows 10 Pro.

HP Elite Slice for Meeting Rooms G2 για Intel Unite
Υποσημειώσεις μηνυμάτων
1

Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι λειτουργίες σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα ενδέχεται να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης ή/και λογισμικό για την πλήρη αξιοποίηση της λειτουργικότητας
των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και η σχετική λειτουργία είναι μόνιμα ενεργοποιημένη. Για τις ενημερώσεις ενδέχεται να ισχύουν χρεώσεις από τον παροχέα υπηρεσιών Internet, καθώς και πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον.
Επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.windows.com.
2
Απαιτείται σύνδεση στο Internet.
3
Πωλείται ξεχωριστά ή ως προαιρετικό χαρακτηριστικό.
4
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με το φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
5 Για την εκτέλεση ορισμένων λειτουργιών αυτής της τεχνολογίας, όπως Intel® Active Management Technology και Intel Virtualization Technology, απαιτείται πρόσθετο λογισμικό τρίτων κατασκευαστών. Η διαθεσιμότητα μελλοντικών εφαρμογών "εικονικών
συσκευών" για την τεχνολογία Intel vPro εξαρτάται από τρίτους παρόχους λογισμικού.
6
H μονάδα ασύρματης προβολής HP πρέπει να διαμορφωθεί στο εργοστάσιο και απαιτεί σύνδεση HDMI για προβολή και θύρα USB για τροφοδοσία.

Τεχνικές προδιαγραφές αποποιήσεις
1

Σύμφωνα με την πολιτική υποστήριξης της Microsoft, η HP δεν υποστηρίζει το λειτουργικό σύστημα Windows 8 ή Windows 7 σε προϊόντα που έχουν διαμορφωθεί με επεξεργαστές Intel και AMD 7ης γενιάς και πιο πρόσφατους, ούτε παρέχει προγράμματα
οδήγησης για Windows 8 ή Windows 7 στη διεύθυνση http://www.support.hp.com.
2
Η τεχνολογία πολλαπλών πυρήνων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την απόδοση ορισμένων εφαρμογών λογισμικού. Δεν επωφελούνται απαραίτητα όλοι οι πελάτες ή οι εφαρμογές λογισμικού από αυτή την τεχνολογία. Η απόδοση και η συχνότητα του
ρολογιού διαφέρουν ανάλογα με τον φόρτο εργασίας των εφαρμογών και τη διαμόρφωση του υλικού και του λογισμικού. Το σύστημα αρίθμησης της Intel δεν αποτελεί μέτρηση υψηλής απόδοσης.
3
Για τις μονάδες αποθήκευσης, 1 GB = 1 δις byte. 1 TB = 1 τρις byte. Η πραγματική διαμορφωμένη χωρητικότητα είναι μικρότερη. Έως 30 GB (στα Windows 10) δεσμεύονται για το λογισμικό αποκατάστασης συστήματος.
4 Για την προβολή εικόνων HD απαιτείται περιεχόμενο HD.
5 Τα πληκτρολόγια και τα ποντίκια είναι προαιρετικά ή αποτελούν πρόσθετες επιλογές.
6 (1) M.2 2230 για WLAN; (1) M.2 2280 για NVMe SSD.
7 Οι κάρτες ασύρματου δικτύου αποτελούν προαιρετικό ή πρόσθετο χαρακτηριστικό και απαιτούν την ξεχωριστή αγορά σημείου ασύρματης πρόσβασης και υπηρεσίας Internet. Η διαθεσιμότητα των δημόσιων σημείων ασύρματης πρόσβασης είναι
περιορισμένη.
8 Πιστοποίηση EPEAT®, όπου ισχύει. Η εγγραφή EPEAT διαφέρει ανάλογα με τη χώρα/περιοχή. Για την πιστοποίηση ανά χώρα/περιοχή, δείτε: www.epeat.net. Ανατρέξτε στο κατάστημα προαιρετικού εξοπλισμού για ηλιακή ενέργεια τρίτων κατασκευαστών της
HP στη διεύθυνση www.hp.com/go/options.
9 Τα εξωτερικά τροφοδοτικά, τα καλώδια τροφοδοσίας και οι περιφερειακές συσκευές δεν έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο. Τα ανταλλακτικά που προμηθεύεστε μετά την αγορά ενδέχεται να μην έχουν χαμηλή περιεκτικότητα σε αλογόνο.
10 Ο παράγοντας Absolute παραδίδεται από το εργοστάσιο απενεργοποιημένος και ενεργοποιείται όταν οι πελάτες αγοράσουν και ενεργοποιήσουν τη συνδρομή. Παρέχεται η δυνατότητα αγοράς συνδρομής για διαφορετικά χρονικά διαστήματα. Ενδέχεται να
ισχύουν περιορισμοί στην υπηρεσία. Για τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας εκτός ΗΠΑ, απευθυνθείτε στην Absolute. Η εγγύηση Absolute Recovery Guarantee είναι περιορισμένη. Ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις. Για όλες τις λεπτομέρειες επισκεφτείτε τη
διεύθυνση: http://www.absolute.com/company/legal/agreements/computrace-agreement. Η υπηρεσία Data Delete είναι προαιρετική και παρέχεται από την Absolute Software. Εάν χρησιμοποιηθεί, η εγγύηση Recovery Guarantee ακυρώνεται. Για να
χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Data Delete, οι πελάτες πρέπει να υπογράψουν ένα συμφωνητικό προ-εξουσιοδότησης και να λάβουν έναν κωδικό PIN ή να αγοράσουν ένα ή περισσότερα token RSA SecurID από την Absolute Software.
11 Λεπτό πληκτρολόγιο USB HP Business: Μόνο στην Κίνα.
12 HP Support Assistant: απαιτούνται Windows και πρόσβαση στο Internet.
13 Δεν διατίθενται όλα τα χαρακτηριστικά σε όλες τις εκδόσεις των Windows. Τα συστήματα μπορεί να απαιτούν αναβαθμισμένο ή/και ξεχωριστά αγορασμένο υλικό, προγράμματα οδήγησης, λογισμικό ή ενημέρωση του BIOS για την πλήρη αξιοποίηση της
λειτουργικότητας των Windows. Τα Windows 10 ενημερώνονται αυτόματα και είναι μόνιμα ενεργοποιημένα. Για τις ενημερώσεις μπορεί να ισχύουν χρεώσεις από τον πάροχο υπηρεσιών Internet και να υπάρξουν πρόσθετες απαιτήσεις στο μέλλον. Δείτε:
http://www.windows.com
14 Ποντίκι USB HP: Μόνο στην Κίνα.
15 Δεν είναι διαθέσιμα όλα τα τροφοδοτικά σε κάθε χώρα/περιοχή.
16 Sure Start 2.0 με ιδιωτική μονάδα flash SPI.
17 Κιτ κλειδαριάς καλωδίου διπλής κεφαλής HP με κλειδί: προαιρετικό και θα πρέπει να διαμορφωθεί με την αγορά.
18 Κατά την παραγγελία ασύρματης οθόνης, απαιτείται εξωτερικό τροφοδοτικό 90 Watt.

Εγγραφείτε για ενημερώσεις
www.hp.com/go/getupdated
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